Wettelijke afhandelingstermijnen BghU
Heeft u een aanvraag of bezwaar bij BghU ingediend? Dan hoort u binnen de wettelijke termijn een
beslissing van ons te ontvangen.
De wettelijke beslistermijn is niet in alle gevallen hetzelfde. Hieronder treft u een overzicht aan van de
verschillende wettelijke beslistermijnen.
Beslistermijnen bezwaarschrift gemeentelijke belastingen/WOZ:




Bezwaar in de periode 1 januari t/m 19 november van een kalenderjaar: Er wordt binnen dat
kalenderjaar uitspraak gedaan op uw bezwaarschrift.
o Bron: Artikel 30 lid 9 van de Wet WOZ en artikel 236 lid 2 van de Gemeentewet.
Bezwaar in de periode 20 november t/m 31 december van een kalenderjaar: Er wordt uitspraak
gedaan binnen 6 weken gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van
het bezwaarschrift is verstreken.
o Bron: Artikel 7:10 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Beslistermijnen bezwaarschrift waterschapsbelastingen:




binnen zes weken, deze termijn gaat in op de dag nadat de termijn van indienen van een
bezwaarschrift is verstreken.
o Bron: artikel 131 van de Waterschapswet.
NB: als het bezwaar zich richt tegen de hoogte van de gehanteerde WOZ-waarde wordt het
bezwaar aangehouden totdat is beslist op het WOZ-bezwaar en deze onherroepelijk vast staat.

Beslistermijnen bezwaarschrift tegen invorderingskosten:


binnen twaalf weken, deze termijn gaat in op de dag na dagtekening van een
kostenbesluit/aanmaning/dwangbevel enzv
o Bron: artikel 7 van de kostenwet -> artikel 22j van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen -> artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht

Beslistermijn Kwijtscheldingsverzoeken
Voor het afhandelen van een kwijtscheldingsverzoek is in de wet geen afhandelingstermijn beschreven.
ook geldt hier niet de hieronder vermelde redelijke termijn van acht weken. De BGHU moet uw
kwijtscheldingsverzoek binnen het jaar afhandelen.
Wij proberen uw kwijtscheldingsverzoek binnen 2 maanden af te handelen. In verband met drukte kan
het voorkomen dat u langer dan 2 maanden op de beslissing moet wachten.
Let op:
BghU kan de beslistermijn verlengen (door opschorten, verdagen of uitstellen). Als BghU de
beslistermijn verlengt, dan ontvangt u hierover een brief. Wanneer in de wettelijke regeling geen
beslistermijn genoemd wordt, dan geldt een redelijke termijn van in beginsel acht weken.

